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JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO
 

25ª VARA - GOIANA-PE

EDITAL Nº 82/2022

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

 

A JUÍZA FEDERAL DA 25ª VARA/PE, DRA. FLÁVIA TAVARES DANTAS, na forma
da lei, etc.

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento, que esta Vara Federal levará à alienação em arrematação pública, nas datas, horas e locais
e sob as condições adiante descritas, os bens penhorados nos autos das ações a seguir relacionadas.

 

1. DATAS
1.º Leilão: Dia 22/11/2022 às 10h00min, por preço igual ou acima do valor da avaliação/reavaliação.
2.º Leilão: Dia 29/11/2022 às 10h00min, por qualquer preço, desde que não seja vil, considerado como
tal, lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação/reavaliação.
 
2. LOCAL
 
O Leilão dos bens abaixo listados realizar-se-á apenas na modalidade ELETRÔNICA (art. 879, II, do
CPC/2015), por meio do sítio eletrônico do leiloeiro designado para o ato.
 
3. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
CASSIANO RICARDO DALL’AGO E SILVA, matrícula na JUCEPE n.º 20/2005.
Fone: (81)31250218 / (81)99977-2002
e-mail: cassiano@cassianoleiloes.com.br / contato@cassianoleiloes.com.br
site: www.cassianoleiloes.com.br
 
4. BENS
4.1 Os que constam deste Edital publicado no órgão oficial, disponível na Secretaria da 25.ª Vara Federal
desta Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, com horário de atendimento das 08h00 às 13h00, de
segunda a sexta-feira.
4.2 Os bens móveis se encontram em poder dos depositários, conforme endereços constantes nos
respectivos Autos de Penhora. Todos os bens serão alienados no estado de conservação que se
encontrarem, não cabendo à Justiça Federal ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a
consertos e reparos, ou mesmo providências referentes à retirada, embalagens, tributos (impostos, taxas,
contribuições), e transporte daqueles arrematados. A arrematação judicial é modo originário de aquisição
de propriedade, assim, não cabendo alegação de evicção, sendo exclusiva atribuição dos
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licitantes/arrematantes verificarem o estado de conservação, situação de posse e especificações do(s)
bem(ns) oferecido(s) no leilão. Qualquer dúvida e/ou divergência na identificação/descrição do(s) bem(ns)
poderá(ao) ser(em) dirimida(s) no ato do leilão.
4.3 Fica reservado à Justiça Federal o direito de não alienar, no todo ou em parte, os bens cujos preços
forem considerados inferiores ao preço de mercado, independentemente do valor do lanço inicial do
arrematante, bem como alterar as condições deste Edital, suas especificações e quantidade dos bens
passíveis de leilão.
 
5. VISITAÇÃO AOS BENS
5.1 Os interessados, antes dos dias marcados para o leilão, poderão, sem intervenção deste Juízo, visitar os
bens nos locais em que se encontrarem, mediante prévio acerto com os
proprietários/possuidores/depositários, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, e no sábado, de 9h às 12h.
5.2 A visitação dos bens, com acompanhamento por Oficial de Justiça, depende de prévia e formal
solicitação a ser requerida junto à Secretaria desta Vara Federal, podendo ser atendida de acordo com as
possibilidades da Justiça Federal.
 
6. DÍVIDAS DOS BENS
6.1 Em se tratando de veículos automotores, os arrematantes:
a) não arcarão com os débitos de IPVA, seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, e
eventuais outros tributos incidentes sobre o bem antes da arrematação, nem com as multas pendentes, cuja
responsabilidade é pessoal do proprietário anterior;
b) arcarão com as taxas de transferência de veículos e baixa de gravame para o seu nome.
6.2 Nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sub-rogam-se no lanço
ofertado os créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bens imóveis (por exemplo: IPTU), assim como os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a
tais bens ou a contribuições de melhoria, não respondendo os arrematantes pelos valores devidos a este
título até a data da arrematação.
6.3 Taxas condominiais em atraso, incidentes sobre os bens praceados, são de responsabilidade do
arrematante.
6.4 Dúvidas sobre os débitos ou ônus existentes quanto a determinado bem poderão ser esclarecidas na
Secretaria desta Vara Federal ou com o Leiloeiro Oficial.
 
7. PODEM ARREMATAR
7.1 Podem arrematar (oferecer lanço) todas as pessoas físicas que estiverem na livre administração de seus
bens e todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas.
7.2 A identificação das pessoas físicas será feita através de documento oficial de identidade e do Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF).
7.3 As pessoas jurídicas serão representadas por seus responsáveis legais, devendo ser apresentado
comprovante de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) e cópia dos atos estatutários
atualizados.
7.4 Os interessados poderão ser representados por procurador com poderes específicos, munido da devida
identificação do outorgante.
 
8. NÃO PODEM ARREMATAR
8.1 Os incapazes.
8.2 Os tutores, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos/administradores judiciais ou
liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e responsabilidade.
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8.3 Os mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados.
8.4 O Juiz, membro do Ministério Público, da Advocacia Geral da União e da Defensoria Pública,
escrivão, chefe de secretaria e demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos
objeto de alienação na localidade onde servirem ou se estender sua autoridade.
8.5 Os servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou
que estejam sob sua administração direta ou indireta.
8.6 Os leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados e os advogados de
qualquer das partes.
 
9. CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO
9.1 O valor integral da arrematação será pago, preferencialmente, à vista, e será feito em Guia de Depósito
à Ordem da Justiça Federal.
9.2 O pagamento da arrematação também poderá ser feito no prazo de até 15 (quinze) dias contados da
data do leilão, porém, cabendo ao arrematante, até o quinto dia útil à realização do leilão, a título de
caução, pagar a importância correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lanço.
9.3 Não se verificando tais depósitos, presumir-se-á a desistência, sofrendo o arrematante/remitente as
penalidades da lei, que prevê, no caso de inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial contra o
faltoso, além do pagamento da comissão do leiloeiro (art. 39 do Decreto 21.981/32), ficando, ainda,
proibido de participar de novos leilões ou praças (art. 23, § 2º, da Lei das Execuções Fiscais e art. 897, do
CPC).
9.4 Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o Juiz impor-lhe-á, em favor
da parte exequente, a perda da caução, voltando os bens a nova praça ou leilão, dos quais não serão
admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do Código de Processo Civil).
9.5 Não será aceita desistência da arrematação ou reclamação posterior sobre os bens, à exceção das
hipóteses previstas em lei (art. 903, § 5, do CPC).
9.6 Para arrematar por meio eletrônico, deverão acessar o site indicado do leiloeiro designado, com
antecedência mínima de 72 horas da data de realização da respectiva praça, onde será identificado o leilão
objeto do presente edital e a relação dos bens que serão alienados. Em seguida, realizar o cadastramento,
conforme as instruções ali disponibilizadas.
9.7 A oferta de lanços deverá ser feita apenas pela internet (no local, dias e horas mencionados) por meio
do sítio eletrônico www.cassianoleiloes.com.br.
9.8 As propostas para aquisição em prestações, que serão juntadas aos autos, indicarão o prazo, a
modalidade e as condições de pagamento do saldo.
9.9 No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão a parte exequente
até o limite de seu crédito, e os subsequentes ao executado.
 
10. ACRÉSCIMOS AO VALOR DO LANÇO
10.1 Sobre o valor do lanço ofertado incidirão os seguintes acréscimos:
a) Comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento), na forma do art. 23, § 2.º, da Lei n.º 6.830/1980: a ser
entregue diretamente ao Leiloeiro, mediante recibo assinado em duas vias, por este e pelo arrematante,
devendo o Leiloeiro apresentar a este Juízo uma via em até 5 (cinco dias). Ocorrendo a anulação da
arrematação, esta importância será devolvida ao arrematante.
b) Custas judiciais de arrematação: 0,5% (meio por cento) do respectivo valor, sendo o mínimo de R$
10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze
reais e trinta e oito centavos), cujo pagamento deverá ser comprovado até o recebimento da Carta de
Arrematação/Mandado de Entrega do(s) bem(ns).
 
11. RECEBIMENTO DOS BENS ARREMATADOS
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11.1 Caso não haja adjudicação, a expedição da Carta de Arrematação e/ou Mandado de Entrega dos bens
arrematados será feita após o decurso dos prazos legais, efetivado o pagamento do valor da arrematação ou
da parte deste valor acordada em parcelamento.
11.2 Para recebimento da Carta de Arrematação será exigida também a comprovação do pagamento das
custas de arrematação, comissão do leiloeiro e, no caso de imóvel, ITBI.
11.3 Se por motivo alheio à vontade do licitante a arrematação não se confirmar, o valor pago ser-lhe-á
devolvido.
11.4 O pagamento das despesas relativas à transferência do(s) bem(ns) compete ao arrematante.
11.5 Tratando-se de bem imóvel vinculado a regime de condomínio, para recebimento da carta de
arrematação respectiva, deverá o arrematante apresentar certidão/declaração de quitação das taxas
condominiais.
 
12. TRANSPORTE E POSSE DEFINITIVA DOS BENS PENHORADOS
12.1 Este Juízo garantirá ao arrematante a posse do bem, livre de quaisquer ônus sobre ele incidentes antes
da data da arrematação, conforme disposto neste Edital (vide tópico Dívidas dos Bens).
12.2 A remoção do bem arrematado será de responsabilidade do próprio arrematante.
 
13. ADVERTÊNCIAS
13.1 Ficam intimados do presente Edital os executados através de seus representantes legais e seu(s)
cônjuge(s), se casado(s) for(em), os credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada,
os senhorios diretos, bem como, os alienantes fiduciários, caso não tenham sido encontrados para a
intimação pessoal da penhora, reavaliação ou constatação realizada e acerca das datas do leilão designado.
13.2 Em caso de remição, pagamento ou parcelamento do débito no período de 5 (cinco) dias úteis que
antecedem ao leilão, a parte executada deverá pagar 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído ao (s)
bem (ns) na avaliação/reavaliação a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro, observando sempre o
limite mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e o limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo
comprovar o pagamento em juízo, enviando o comprovante para o e-mail da vara até o dia útil anterior ao
leilão, sob pena de realização deste, com a inclusão dos bens penhorados em garantia do débito.
13.3 Em caso de arrematação relacionada a processos de execução fiscal, o exequente poderá adjudicar os
bens arrematados com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 30 (trinta)
dias (art. 24 da Lei nº. 6.830/80).
13.4 Os arrematantes dos imóveis ou veículos deverão fornecer ao leiloeiro, no dia do leilão, cópia do RG,
CPF/MF ou CNPJ/MF e comprovante de residência para a solicitação da transferência de propriedade
junto aos órgãos competentes.
13.5 O arrematante de imóvel ou veículo, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega do
Auto de Arrematação/Carta de Arrematação, efetuará, junto ao órgão competente, a devida solicitação de
transferência do bem.
13.6 É de exclusiva atribuição dos licitantes verificarem o estado de conservação, situação de posse e
especificações do(s) bem(ns) oferecido(s) no leilão, haja vista a possibilidade de ocorrerem erros
tipográficos quando da confecção dos editais e defeitos de ordem topográficos da penhora.
13.7 Os pagamentos não efetuados nos prazos estipulados no ato do leilão implicarão ao(s) arrematante(s)
faltoso(s) as penalidades da lei, especialmente, a perda da comissão do leiloeiro (art. 39 do Decreto n.º
21.981/1932).
13.8 Quando o imóvel pertencente a incapaz não alcançar na praça pelo menos 80% (oitenta por cento) do
valor da avaliação, o Juiz confiará à guarda e administração de depositário idôneo, adiando a alienação por
prazo não superior a 1 (um) ano, observando-se o disposto no art. 896 do Código de Processo Civil.
13.9 Assinado o auto pelo Juiz, pelo arrematante e pelo Leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos à execução opostos pelo
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executado ou a ação autônoma de que trata o §4º do art. 903 do Código de Processo Civil, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
13.10 A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito: a) por vícios de nulidade; b) se não for
pago o preço ou se não for prestada caução; c) quando o arrematante provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a
existência de ônus real ou de gravame com algum encargo para o licitante não mencionado no edital; d)
nos demais casos previstos no art. 903, do código de Processo Civil.
13.11 Excetuados os casos previstos na legislação, não serão aceitas desistências dos arrematantes ou
alegações de desconhecimento das cláusulas deste Edital para se eximirem das obrigações geradas,
inclusive aquelas de ordem criminal, na forma do art. 358 do Código Penal ("Impedir, perturbar ou fraudar
arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa,
além da pena correspondente à violência").
 
14. PARCELAMENTO
14.1 A venda poderá ocorrer de forma parcelada, observando-se os parâmetros do art. 895 do CPC;
14.2 O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: a) até o
início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; b) até o
início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil;
14.3 A proposta de parcelamento observará o prazo máximo de 30 (trinta) meses para pagamento,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar
de imóveis, devendo ser pago à vista o equivalente a pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
lance.
14.4 As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção
monetária e as condições de pagamento do saldo.
14.5 Em caso de pagamento parcelado, sendo arrematado veículo, o arrematante será designado fiel
depositário do referido bem e a carta de arrematação será levada ao respectivo órgão competente para
registro da alienação fiduciária em favor da parte exequente através de ofício expedido pela Secretaria do
Juízo, ou então será feita a transferência ao arrematante, mantendo-se a restrição judicial antes cadastrada
(penhora). Sendo o bem arrematado um bem imóvel, poderá assumir a parte exequente a condição de
credor hipotecário, devendo-se fazer constar na matrícula do referido imóvel a anotação desta restrição, até
a quitação da última parcela, ou então poderá ser expedida carta de arrematação, mantendo-se, entretanto,
a penhora em favor da exequente até o pagamento final do preço, o que deve ser especificado no
documento translativo da propriedade.
14.6 Levada a efeito a arrematação, o valor parcelado constituir-se-á débito do arrematante.
14.7 O valor da primeira prestação deverá ser depositado até o dia 05 (cinco) do mês subsequente à
arrematação.
14.8 Vencendo-se as posteriores sempre no dia 05 (cinco) dos meses seguintes.
14.9 Se o arrematante deixar de pagar no vencimento quaisquer das prestações, incidirá multa de dez por
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.
14.10 O inadimplemento autoriza a exequente a pedir a resolução da arrematação ou a promover a
execução do valor devido em face do arrematante, nos próprios autos da execução.
14.11 Registre-se que a apresentação de proposta de parcelamento não suspende o leilão e que
prevalecerão, sobre as propostas de pagamento parcelado, as propostas de pagamento à vista.
14.12 Nos casos de mais de uma proposta de parcelamento, o juiz decidirá pela mais vantajosa e, sendo
em condições iguais, pela apresentada em primeiro lugar.
 
15. ORIENTAÇÕES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS DA HASTA PÚBLICA
 
Formalização da arrematação
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15.1 Os autos de arrematação deverão ser enviados por e-mail para a Vara com a assinatura eletrônica ou
digitalizada do leiloeiro e arrematante, quando for o caso.
15.2 O auto de arrematação deverá conter o endereço eletrônico do arrematante, que servirá para entrega
da carta de arrematação.
15.3 O auto de arrematação conterá a assinatura eletrônica realizada pelo magistrado(a) por meio do
sistema PJE.
 
Abertura das contas judiciais
 
15.4 Competirá ao leiloeiro, ou pessoa por ele designada, comparecer à agência da Caixa Econômica
Federal para providenciar a abertura de todas as contas judiciais necessárias para depósitos dos valores
decorrentes das arrematações efetuadas.
15.5 Ficará a cargo do leiloeiro, ou pessoa por ele designada, a entrega das guias de depósito/pagamento
aos respectivos arrematantes.
 
Comprovação do depósito judicial dos valores da arrematação
 
15.6 O arrematante disporá de 05 (cinco) dias úteis para efetuar os depósitos/pagamentos indicados no
item 10, contados da realização do leilão.
15.7 Os comprovantes dos depósitos/pagamentos indicados no item 10 deverão ser enviados por e-mail
para a Vara (vide anexo I).
 
Entrega do auto ao arrematante
 
15.8 Caberá ao leiloeiro providenciar o envio dos autos de arrematação por e-mail aos arrematantes.
 
Em caso de arrematação de bem imóvel
 
15.9  O comprovante de recolhimento do ITBI deverá ser enviado por e-mail para a Vara.
 
Entrega de carta de arrematação
 
15.10 A carta de arrematação (expediente assinado pelo juiz no próprio PJe) será enviada por e-mail para
o arrematante.
 

 

16. RELAÇÃO DOS BENS PENHORADOS
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LOTE – 01  

Processo originário nº. 0004905-52.2010.4.05.8300

Carta Precatória nº. 0800233-61.2021.4.05.8306

Deprecante: Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Eudoro Pereira de Lyra

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

03 hectares do Engenho Cachoeira, Zona Rural, Itambé/PE,
registrado sob o nº. 450, Livro 2-F, fl. 29 - Cartório de Registro
Geral de Imóveis de Itambé - 1º Ofício. Área total de 400 hectares,
com parte ideal de 100 hectares, recaindo a penhora em 03 hectares
nesta última parte, tomando como base a casa menor logo no início
do muro da propriedade, casa esta que, de frente para o
muro/portão, fica no lado direito da propriedade. No Engenho, há
construções, como casa grande, igreja, currais, casa pequena, área
verde. A propriedade é utilizada pelo filho do executado e possui
câmera e cerca elétrica.
O acesso não é fácil, sendo a estrada de barro bastante acidentada,
distando o portão aproximadamente entre 3km/4km da pista local
Itambé-Condado. Na pista, após a ponte, adentrar na primeira
entrada à direita, rumo ao local denominado “Sítio dos
Esquecidos”, passando a escola pública à esquerda e depois pelo
Bar, pegando o lado esquerdo, no sentido contrário ao da Cerâmica
Itambé, seguindo sempre em frente. Após a última casa(branca) do
lado direito, pegar à esquerda e na bifurcação pegar à direita
descendo e seguindo em frente. Na segunda bifurcação, pegar à
direita e seguir em frente até o portão.

Ônus/recurso/causa
pendente:

. Processo nº. 19647.006857/2006-60 da Procuradoria da Fazenda
Nacional.

Localização do bem Itambé/PE

Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em 28/09/2022.

Depositário: Não informado.

 

LOTE – 02  
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Processo originário nº. 0019994-23.2007.4.05.8300

Carta Precatória nº. 0800364-07.2019.4.05.8306

Deprecante: Juízo Federal da 11ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Márcia Barros Ramos e Silva e outro

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

Área de terras medindo 69,50 hectares, desmembrada do imóvel
Massaranduba do Sul, localizado no Distrito de Pontas de Pedra,
Município de Goiana/PE, com as seguintes características: ao
Norte com as terras da propriedade Massaranduba do Sul
(desmembrada I); Leste com terras do Sítio José Dourado e
Maceió; Sul com terras da propriedade Santa Cruz; Oeste com
faixa de domínio da PE-49; Matrícula 13.278.
Propriedade conhecida como Olho D'água, situa-se no Distrito de
Pontas de Pedra; o acesso se dá pela PE 049(do lado esquerdo,
sentido BR 101-praia), em frente ao posto de gasolina Mastergás,
possui aproximadamente 350 metros de frente/mar; trata-se de área
produtiva, plana (quase totalidade) e de relevo (pouco), destinada
ao cultivo de cana de açucar; presença de água, luz elétrica;
existência de açude; existência de casa com dois quartos, escritório
(construções de tijolo e alvenaria); presença de moradores
(empregados) no local; eventual inserção em Área de Proteção
Ambiental - APA. Imóvel incorporado à empresa IMPLASNORTE
– Indústria de Plásticos do Nordeste Ltda – ME.

Ônus/recurso/causa
pendente:

Servidão de Passagem para fruição sobre área de 0,1746 ha com a
finalidade da construção da Linha de Distribuição 69 KV
Tejucupapo/Ponta de Pedras, conforme Resolução Autorizativa nº.
7.298/2018.

Localização dos bens Distrito de Pontas de Pedra, Goiana/PE

Valor: R$ 14.200.000,00 (catorze milhões e duzentos mil reais) em
29/09/2022.

Depositário: Não informado.

 

LOTE – 03  

Processo originário nº. 0002274-68.1992.4.05.8300
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Carta Precatória nº. 0800039-61.2021.4.05.8306

Deprecante: Juízo Federal da 11ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Pessoa de Mello Indústria e Comércio S A e outros

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

a) 3,24 hectares do imóvel de matrícula 357 (desmembrada do
Engenho Brejo). Estando no local, ainda é possível verificar a
existência da estrutura do Parque Industrial da Usina Aliança, que
se encontra desativado e em péssimo estado de conservação.
Observa-se a existência de algumas casas de alvenaria e plantação
de cana-de-açúcar. Avaliado em R$ 38.880,00 (trinta e oito mil,
oitocentos e oitenta reais) em 07/10/2022.
b) 412 hectares do imóvel de matrícula 362 (Engenho Falcão). A
área do engenho é na zona urbana da cidade, sendo composta por
vilas de casas, com poucas casas próximas a pista, todas de
alvenaria, estando localizadas na entrada do município de
Aliança/PE. Com confrontações descritas em Certidão do Registro
Único da Comarca de Aliança/PE. Avaliado em R$ 4.944.000,00
(quatro milhões, novecentos e quarenta e quatro mil reais) em
07/10/2022.
c) 150 hectares do imóvel de matrícula 365 (Engenho Laureano).
No local, observa-se que o Engenho Laureano fica no entorno da
zona urbana da cidade, com ruas e várias casas de alvenaria, de um
lado e do outro, algumas loteadas pela prefeitura e outras regiões
que foram invadidas. Com confrontações descritas em Certidão do
Registro Único da Comarca de Aliança/PE. Avaliado em R$
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em 07/10/2022.
d) 116,94 hectares do imóvel de matrícula 366 (Engenho Mata
Limpa). O engenho fica na região urbana da cidade de Aliança/PE.
Verifica-se a existência de uma casa grande, que teria sido a sede
do engenho nos seus primórdios, uma pequena área de plantação
de cana de açúcar e o restante de mata verde. Com confrontações
descritas em Certidão do Registro Único da Comarca de
Aliança/PE. Avaliado em R$ 1.403.280,00 (um milhão,
quatrocentos e três mil, duzentos e oitenta reais) em 07/10/2022.
e) 300 hectares do imóvel de matrícula 372 (Engenho Cana Brava).
No local, observa-se a existência de duas casas e uma sede, de
alvenaria, com bastante área verde e predominantemente com
plantação de cana de açúcar. Com confrontações descritas em
Certidão do Registro Único da Comarca e Aliança/PE. Avaliado
em R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) em
07/0/2022.

Ônus/recurso/causa
pendente:

a) Contrato de arrendamento rural.

b) . Cédula rural pignoratícia e hipotecária - Credor: Banco do Brasil
S/A.
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. Penhora nos processos nº. 50/92, 90/99, 573/95, 321/00, 322/00,
178/00, 177/00, 025/00, 373/99, 171/94, 200/93, 371/99, 370/99,
1541/90, 91/98, 1293/90, 193-194/92, 448/92, 538/92, 1047/92,
541/90, 01.001.00773/95, 01.001.00799/99 e NZ.01.001.01356/89
da Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré da Mata.
. Penhora nos processos NZ.01.001.00248/93 e
NZ.0.001.00900/99.
. Penhora nos processos nº. 01.001.00352/93, 325/94 e 1850/94 da
Vara Única do Trabalho de Nazaré da Mata/PE.
. Adjudicação de 3,33 hectares de terra nua em favor de Reginaldo
Miguel de Santana, CTPS 19628/512, e José Amaro de Goes,
CTPS 56.390/178. Desmembrada com abertura da matrícula nº.
1093.
. Contrato de arrendamento.
. Desmembramento de 4,12 hectares de terra, adjudicada em favor
de Júlio Lopes da Silva. Processo nº. 371/99.
. Desmembramento de 36,8 hectares de terra, adjudicada em favor
de José Braz da Silva, que tomou a matrícula nº. 1124.
. Desmembramento de 39,2 hectares de terra, adjudicada em favor
de Arnaldo Correia da Silva, que tomou a matrícula nº. 1125.
. Desmembramento de 18,31 hectares de terra, adjudicada em favor
de antonio Miguel de Oliveira, que tomou a matrícula nº. 1131.
. Penhora nos processos nº. GO.01.011.02/91 e 1105/91 da Vara do
Trabalho de Goiana.
. Desmembramento de 11,4 hectares de terra, adjudicada em favor
de Severino José da Silva, que tomou a matrícula nº. 1191.
. Desmembramento de 22,42 hectares de terra, adjudicada em favor
de Severino Antonio dos Santos, que tomou a matrícula nº. 1226.
. Desmembramento de 87,1 hectares de terra, adjudicada em favor
de Dielson Salustiano de Moura, que tomou a matrícula nº. 1241.
. Desmembramento de 6,61 hectares de terra, adjudicada em favor
de José João da Silva e José Ribeiro da Silva, que tomou a
matrícula nº. 1266.
. Desmembramento de 3,14 hectares de terra, adjudicada em favor
de Severino Joaquim Francisco, que tomou a matrícula nº. 1267.
. Desmembramento de 3,81 hectares de terra, adjudicada em favor
de Mário José Rodrigues e outros, que tomou a matrícula nº. 1278.
. Desmembramento de 2 hectares de terra, adjudicada em favor de
Severino José de Farias, que tomou a matrícula nº. 1279.
. Desmembramento de 2,11 hectares de terra, adjudicada em favor
de Alcides João do Nascimento, que tomou a matrícula nº. 1287.
. Desmembramento de 22,19 hectares de terra, adjudicada em favor
de Manoel Rodrigues de Andrade Moura, que tomou a matrícula
nº. 1309.
. Desmembramento de 14,71 hectares de terra, adjudicada em favor
de Manoel Rodrigues Andrade de Moura, que tomou a matrícula
nº. 1310.
. Desmembramento de 9,74 hectares de terrra, arrematada em favor
de Manoel Rodrigues de Andrade Moura, que tomou a matrícula
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nº. 1311.
. Desmembramento de 3,4 hectares de terra, arrematada em favor
de Jorge Luiz Guerra Jales, que tomou a matrícula nº. 1316.
. Desmembramento de 2,0 hectares de terra, arrematada em favor
de Jorge Luiz Guerra Jales, que tomou a matrícula nº. 1317.
. Desmembramento de 5,8 hectares de terra, adjudicada em favor
de Severino José de Farias e esposa e Sandro Alex Marinho de
Melo e esposa, que tomou a matrícula nº. 1318.
. Desmembramento de 4,95 hectares de terra, adjudicada em favor
de José Alves de Souza; Genival Damião Pedrosa e Aluízio de
Andrade Araújo, que tomou a matrícula nº. 1322.
c) . Penhora na carta precatória cível nº. 3.766/89, do Juízo de
Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.
. Penhora na carta precatória cível nº. 3933/91 do Juízo de Direito
da 3ª Vara Cível da Comarca do Recife/PE.
. Contrato de arrendamento rural.
. Penhora nos processos nº. 1354/92, 1004/92, 613/96, 839/96,
633/00, 356/96, 358/96, 453/92, 400/00, NZ.01.001.00832/97,
NZ.01.001.00881/97, NZ.01.001.00586/00, 01.001.01198/93,
NZ.01.001.01461/92, 1461/92, 1465/92 e 1467/92 da Junta de
Conciliação e Julgamento de Nazaré da Mata.
. Desmembramento de 20 hectares de terra, que tomou a matrícula
nº. 1210.
. Desmembramento de 20,40 hectares de terra, adjudicada em favor
de Inácio Ângelo da Silva e outros, que tomou a matrícula nº.
1274.
. Desmembramento de 4,58 hectares de terra, adjudicada em favor
de Inácio Ângelo da Silva e outros, que tomou a matrícula nº.
1275.
. Desmembramento de 48,09 hectares de terra, adjudicada em favor
de Severino Maciel Dias e outros, que tomou a matrícula nº. 1276.
. Desmembramento de 16,6500 hectares de terra, adjudicada em
favor de Antonio Amaro da Silva Filho, que tomou a matrícula nº.
1324.
. Desmembramento de 25 hectares de terra, adjudicada em favor de
Antonio Amaro da Silva Filho, que tomou a matrícula nº. 1325.
. Desmembramento de 2 hectares de terra, adjudicada em favor de
José Pedro Carneiro de Oliveira, que tomou a matrícula nº. 1336.
d) . Hipoteca - Credor: Banco do Brasil S/A.
. Escritura de compra e venda da casa nº 47 da Rua Nova
Descoberta. Vendedores: Antonio Vieira dos Santos e sua esposa
Eva Tavares Vieira de Melo. Comprador: Severino Antonio do
Nascimento.
. Escritura de compra e venda da casa nº 334 da Rua José Pacheco.
Vendedores: Manoel Anízio da Silva e sua esposa Juracy Anízio da
Silva. Comprador: João José de Lima.
. Escritura de compra e venda da casa nº 21 da Rua Domingos
Braga. Vendedores: João Batista Veloso Correia e sua esposa
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Neuza Gomes de Brito Correia. Comprador: José Joaquim dos
Santos.
. Escritura de compra e venda da casa nº 320 da Rua José Pacheco.
Vendedores: Manoel Anízio da Silva e sua esposa Juracy Anízio da
Silva. Compradora: Laurinda Ana da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 185 da Rua Antonio José
de Melo. Vendedores: Severino Alfredo Coelho e sua esposa
Lucinda Maria Coelho. Compradora: Severina Maria Apolinário.
. Escritura de compra e venda da casa nº 219 da Rua Domingos
Braga. Vendedores: Manoel Xavier de Oliveira e sua esposa Rita
Andrade de Oliveira. Comprador: Gercino Gouveia de
Albuquerque.
. Escritura de compra e venda das casas nº 127, 131 e 135 da Rua
Antonio José de Melo. Vendedores: João Francisco de Araújo
Lima e sua esposa Bernadete Ferreira de Araújo. Compradora:
Josefa Bento da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 65 da Rua Jovino Gomes.
Vendedor: João Joaquim de França. Comprador: José Cardoso
Dias.
. Escritura de compra e venda da casa nº 38, limitando-se pela
frente com o leito da Rua Cleto Campelo. Vendedora: Amélia
Ribeiro Vieira. Comprador: Ezequias Sotero da Silva.
. Desmembramento de 6,22 hectares, expropriados em favor de
Companhia de Habitação Popular do Estado de Pernambuco.
. Escritura de compra e venda da casa nº 55 da Rua Luiz José
Ramos. Vendedores: José Gomes da Silva e sua esposa Rita
Alexandre da Silva. Comprador: Pedro Moura de Oliveira.
. Escritura de compra e venda do lote de terreno onde fica situada a
casa nº 267 da Rua Marechal Deodoro. Vendedora: Pessoa de
Mello, Indústria e Comércio S/A. Comprador: José Matias
Barbosa.
. Escritura de compra e venda da casa nº 385 da Rua Marechal
Deodoro. Vendedores: Manoel Coelho Aragão e sua esposa Maria
Batista Aragão. Comprador: João Batista Veloso Correia.
. Escritura de compra e venda da casa s/n situada na Travessa José
Abdon, confrontando-se pela frente com o leito da rua, pelo lado
direito, com a casa do Sr. Manoel João e, pelo lado esquerdo, com
a casa do Sr. Severino Ribeiro. Vendedores: Manoel José da Silva e
sua esposa Maria José da Silva. Compradora: Maria da Conceição
da Silva.
. Ação de Divórcio Consensual atribuindo a Francisco Mendes de
Azevedo as casas 15, 17, 21 e 25 da Travessa do Mercado.
. Ação de Divórcio Consensual atribuindo a Francisco Mendes de
Azevedo a casa nº. 67 da Rua Siqueira Campos.
. Escritura de compra e venda da casa nº 21 da Rua Domingos
Braga. Vendedores: Joaquim dos Santos e sua esposa Maria
Tertulina dos Santos. Comprador: Sindicato dos Cultivadores de
Cana-de-Açúcar do Estado de Pernambuco.
. Escritura de compra e venda da casa s/n, situada na Rua Dr.
Roberto Vasconcelos Guimarães, confrontando-se, pela frente, com
o leito da Rua, pelo lado direito, com o terreno do Sr. Manoel
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Joaquim de Oliveira e, pelo lado esquerdo, com a Rua do Sol.
Vendedora: Maria de Fátima Alves da Silva. Compradora: Maria
do Carmo Xavier de Oliveira.
. Escritura de compra e venda da casa nº 70 da Rua José Abdon.
Vendedores: Manoel Ferreira da Silva e sua esposa Edite Ferreira
da Silva. Comprador: Sebastião Barbosa de Lima.
. Escritura de compra e venda da casa nº 84 da Rua Luiz José
Ramos. Vendedores: Antonio Ventura de Almeida e sua esposa
Maria Vitória Leodino de Almeida. Comprador: José Moura de
Oliveira.
. Escritura de compra e venda da casa nº 22 da Rua  7 de Setembro.
Vendedora: Jandira Rodrigues de Oliveira. Comprador: Eurico
Farias de Oliveira.
. Escritura de compra e venda da casa nº 53 da Travessa Francisco
Andrade. Vendedores: Elpidio Severino de Araújo e sua esposa
Josefa Maria da Conceição. Comprador: Fernando Wanderley
Santiago.
. Escritura de compra e venda das casas nº. 459 e nº. 55 das Ruas
Marechal Deodoro e Antonio Cristino, respectivamente.
Vendedores: Sebastião Cosmo da Silva e sua esposa Maria Alves
da Silva. Comprador: Geraldo Barbosa da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 42 da Travessa São José.
Vendedores: José João da Silva e sua esposa Maria Paulino da
Silva. Compradora: Juracy Maria da Silva com cláusula de
usufruto vitalício em favor de Severina Maria da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 16 da Rua João Alves de
Souza. Vendedores: José Francisco Jorge e sua esposa Maria José
Alves Jorge. Comprador: Severino Antonio Cosmo.
. Escritura de compra e venda da casa nº 307 da Rua Marechal
Deodoro. Vendedores: Almir Tavares Pessoa e sua esposa Marlene
Tavares Pessoa. Comprador: Aprígio Tavares Pessoa.
. Escritura de compra e venda da casa nº 63 da Rua Domingos
Braga. Vendedores: Cipriano Pereira Torres, sua esposa Marta
Pinheiro de Mendonça e José Euzébio Pinheiro de Mendonça.
Comprador: Pedro Vieira da Silva.
. Averbação da casa nº 95 da Rua Doroteu Pereira de Lira.
Proprietária: Pessoa de Mello, Indústria e Comércio S/A.
. Escritura de compra e venda da casa nº 50 da Rua da Pitombeira.
Vendedores: João Gomes Barbosa e sua esposa Maria Nila
Barbosa. Comprador: José Pereira de Pontes Irmão.
. Averbação de Carta de Adjudicação extraída dos autos do
Arrolamento dos bens deixados por falecimento de Francisco
Mendes de Azevedo em favor de Maria do Socorro Brito de
Azevedo. Bens: Casa comercial na Rua Siqueira Campos, nº. 67,
casas comerciais na Travessa do Mercado, nº. 11 e nº. 25, garagem
e um quarto na Rua José Antonio da Costa, s/n.
. Averbação de Carta de Adjudicação extraída dos autos do
inventário dos bens deixados por falecimento de Julieta Maria de
Mendonça em favor de João Batista Veloso Correia. Bem: Casa na
Praça Walfredo Pessoa, nº. 10.
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. Escritura de compra e venda da casa nº 125 da Rua Luiz José
Ramos. Vendedora: Maria José da Conceição da Silva. Comprador:
José Galdino Barbosa.
. Escritura de compra e venda da casa s/n situada na Travessa José
Abdon, confrontando-se pela frente com o leito da rua, pelo lado
direito, com a casa do Sr. Manoel João e, pelo lado esquerdo, com
a casa do Sr. Severino Ribeiro. Vendedora: Maria da Conceição da
Silva. Compradora: Edite Ferreira da Silva.
. Escritura de compra e venda de quatro galpões de alvenaria,
cobertos de telhas brasilit, encravados nos lotes 10 e 11, da Quadra
I, Bairro Norte, do Loteamento Progresso de Aliança. Vendedores:
Severino Oliveira de Souza e sua esposa Severina Alexandre de
Oliveira. Comprador: Khefren Belém de Barros.
. Escritura de compra e venda da casa nº 24 da Rua João Gomes de
Macedo. Vendedores: Manoel Antonio da Silva e sua esposa Josefa
Barbosa da Silva. Comprador: Joaquim Araújo da Silva.
. Escritura de compra e venda das casas nºs 48, 52, 61, 64, 65, 68,
69, 72 e 73, situadas na Travessa Francisco Andrade. Vendedor:
Severino Mendes de Azevedo. Compradora: Severina Gomes de
Oliveira.
. Escritura de compra e venda da casa nº 289 da Rua Marechal
Deodoro. Vendedor: Espólio de Manoel Tavares Correia.
Comprador: Ivison Barbosa Figuerêdo.
. Averbação de certidão de herança dos bens deixados por
falecimento de Joaquim Barboza de Figueiredo em favor de seus
filhos. Bem: Casa nº. 143 da Rua Domingos Braga. Herdeiro: José
Lamartine Barbosa de Figueiredo.
. Averbação da casa nº. 481 da Rua Marechal Deodoro.
Proprietária: Maria Helena Bezerra da Silva (herdeira de João
Bezerra de Oliveira).
. Averbação de quarto para uso residencial na Travessa Antonio
Cristino, nº. 27.
. Averbação de quarto para uso residencial na Rua Cleto Campelo,
nº. 01.
. Averbação de quarto para uso comercial na Rua Cleto Campelo,
nº. 05. Proprietária: Maria Helena Bezerra da Silva (herdeira de
João Bezerra de Oliveira).
. Formal de partilha dos bens deixados por José Rodrigues de
Oliveira em favor de Alcina Barbosa de Oliveira. Bens: Casa nº.
167 da Rua Domingos Braga, quarto nº. 33 e nº. 35 da Rua José
Pacheco e 1/5 do quarto nº. 21 da Rua Pedro Dias.
. Formal de partilha dos bens deixados por José Rodrigues de
Oliveira em favor de Severina de Oliveira Ferreira. Bens: Casa nº.
153 da Rua Domingos Braga, quarto nº. 25 e 2/5 do quarto nº. 21
da Rua Pedro Dias.
. Formal de partilha dos bens deixados por José Rodrigues de
Oliveira em favor de Ednalcina de Oliveira Silva. Bens: Casa nº.
161 da Rua Domingos Braga, quarto nº. 29 e 2/5 do quarto nº. 21
da Rua Pedro Dias.
. Averbação da casa nº. 467 da Rua Marechal Deodoro, com
usufruto vitalício reservado para Iolanda Ferreira da Silva.
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. Averbação de Carta de Adjudicação, extraída do arrolamento de
bens deixados por Zuleide Maria Alves em favor de Severina
Filomena da Conceição. Bem: Casa nº. 220 da Rua João Alves de
Souza.
. Contrato de compra e venda. Vendedores: Geraldo Barbosa da
Silva e sua esposa Darcy Alves da Silva. Compradores: Erivaldo
Ferreira da Silva e sua esposa Cecília Gomes de Araújo Silva. 
Bem: Casa residencial nº. 459 da Rua Marechal Deodoro.
. Escritura de compra e venda da casa nº 110 da Rua Luiz José
Ramos. Vendedores: José Luiz de França e sua esposa Maria
Maximo de França. Compradora: Digmar Francisca de Queiroz.
. Escritura de compra e venda da casa nº 110 da Rua Luiz José
Ramos. Vendedora: Digmar Francisca de Queiroz. Compradora:
Maria de França.
. Escritura de compra e venda da casa nº 55 da Rua Luiz José
Ramos. Vendedores: Pedro Moura de Oliveira e sua esposa Rita
Francelina de Oliveira. Compradora: Uyara de Assis Fonseca.
. Formal de partilha dos bens deixados por Iracy Monteiro de
Souza em favor de Alcides Pereira de Souza. Bens: Casa nº. 565 da
Rua Marechal Deodoro.
. Escritura de compra e venda da casa nº 217 da Rua João Hilário.
Vendedores: Manoel Roque da Silva e sua esposa Orlanda Paulino
da Silva. Comprador: Paulo Calumbí Correia.
. Formal de partilha dos bens deixados por Iracy Monteiro de
Souza em favor de Agamenon Pereira de Souza. Bens: Casa nº.
549 da Rua Marechal Deodoro e quarto nº. 551 situado na Rua
Marechal Deodoro.
. Averbação da casa nº. 62 da Rua Cleto Campelo adquirida por
Elizabethe Gomes de Brito Pinho.
. Escritura de compra e venda da casa nº 110 da Rua São José.
Vendedora: Jovita Andrade da Silva. Compradora: Vicência Maria
da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 22 da Rua Sete de
Setembro. Vendedores: Eurico Farias de Oliveira e sua esposa
Josefa de Araújo de Oliveira. Comprador: José de Miranda Uchoa.
. Escritura de compra e venda da casa nº 220 da Rua Nivan
Barbosa. Vendedores: Antonio Amauri Mendes e sua esposa Maria
Odete Andrade Mendes. Comprador: Severino Moura de Oliveira.
. Formal de partilha dos bens deixados por Iracy Monteiro de
Souza em favor de Agrício Pereira de Souza. Bens: Casa s/ nº. da
Rua Marechal Deodoro adquirida por compra a Severino Mendes
de Azevedo.
. Formal de partilha dos bens deixados por Iracy Monteiro de
Souza em favor de José Pereira de Souza. Bens: três quartos
térreos da Rua Pompeu Mendes.
. Formal de partilha dos bens deixados por Iracy Monteiro de
Souza em favor de Vera Lúcia de Souza Borba e seu esposo
Ednaldo Freitas Borba. Bens: quarto nº. 541 e 545 da Rua
Marechal Deodoro.
. Formal de partilha dos bens deixados por Pedro Gomes de
Oliveira em favor de Severina Gomes de Oliveira. Bens: parte da
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casa nº. 209 da Rua Domingos Braga.
. Averbação de doação de metade do imóvel residencial nº. 209 da
Rua Domingos Braga. Doadora: Severina Gomes de Andrade.
Donatária: Viviane de Fátima Vital de Souza.
. Escritura de compra e venda dos quartos localizados na Travessa
Walfredo Pessoa e três localizados na Rua Pompeu Mendes.
Vendedor: José Pereira de Souza. Comprador: Alcides Pereira de
Souza.
. Escritura de compra e venda da casa nº 157 da Rua Marechal
Deodoro. Vendedores: Albertino Barboza de Figueiredo e sua
esposa Odorica Vieira de Melo. Comprador: Luiz Inácio
Domingues.
. Escritura de compra e venda da casa nº 35 da Travessa José
Abdon. Vendedores: Antonio Nivaldo do Nascimento e sua esposa
Maria Isabel Silva do Nascimento. Compradora: Leopércia Gomes
Menezes.
. Escritura de compra e venda da casa nº 50 da Rua Manoel Ribeiro
Duarte. Vendedores: Egídio Gonçalves de Lima e sua esposa
Margarida França de Lima. Comprador: Marcondes Nascimento
Ferreira.
. Escritura de compra e venda da casa s/nº da Rua Luiz José
Ramos. Vendedores: Natalício de Barros Barboza e sua esposa
Hozana Maria Barboza. Comprador: Miguel Luiz Costa.
. Escritura de compra e venda da casa nº 203 da Rua Marechal
Deodoro. Vendedores: Antonio Carlos de Oliveira e Mirna da
Conceição Oliveira de Pontes. Comprador: José Cícero da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 31 da Rua Pompeu
Mendes. Vendedores: Fernando Antonio de Souza e sua esposa
Maria José de Oliveira Souza. Compradora: Maria Soledade
Praxedes de Oliveira.
. Escritura de compra e venda da casa nº 237 da Rua Luiz José
Ramos. Vendedores: Natanael de Barros Barbosa e sua esposa
Maria Amélia Barbosa. Comprador: Nelson Almeida do
Nascimento.
. Escritura de compra e venda da casa nº 100 da Rua Leovigilio de
Carvalho. Vendedores: Elpídio Severino de Araújo. Comprador:
João Nelson de Sousa.
. Escritura de compra e venda da casa nº 46 da Rua Geneton
Carneiro. Vendedores: Rodon Pereira da Silva e sua esposa Maria
José  Vasconcelos da Silva. Comprador: Nilton Lima Galvão.
. Escritura de compra e venda da casa nº 105 da Rua Doroteu
Pereira de Lira. Vendedor: Manuel Ferreira Fernandes. Comprador:
João Pereira da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 123 da Rua Domingos
Braga. Vendedores: José Gomes de Oliveira e sua esposa Inês
Josefa de Oliveira. Compradores: Evaldo Marinho de Oliveira e
Maria Aparecida de Oliveira.
. Escritura de compra e venda de metade da casa nº 123 da Rua
Domingos Braga. Vendedor: Evaldo Marinho de Oliveira.
Compradores: Maria Aparecida de Oliveira Moura.
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. Escritura de compra e venda da casa nº 46 da Rua Geneton
Carneiro. Vendedores: Milton Lima Galvão e sua esposa Maria
Conceição de Albuquerque Galvão. Comprador: Emanuel Joselito
Barbosa da Silva e sua esposa Maria da Conceição Oliveira
Barbosa.
. Escritura de compra e venda da casa nº 55 da Rua Antonio Cristo.
Vendedores: Geraldo Barbosa da Silva e sua esposa Darcy Alves
da Silva. Comprador: Fernando Salustiano de Moura.
. Penhora no processo nº. 4.374/94, Carta Precatória da 5ª Vara
Federal/PE, extraída da execução fiscal nº. 93.11184-1.
. Escritura de compra e venda da casa s/nº da Rua João Ribeiro, por
trás da casa nº. 100 da mesma Rua. Vendedores: José Inácio da
Silva e sua esposa Maria Severina da Silva. Comprador: Manoel
Lopes da Silva.
. Averbação do imóvel 49 da Praça Walfredo Pessoa. Proprietário:
Anísio de Moraes Andrade.
. Escritura de compra e venda da casa nº 131 da Rua Luiz José
Ramos. Vendedora: Luzinete Ferreira da Conceição. Compradora:
Maria da Conceição da Silva.
. Usucapião do imóvel nº. 249 da Rua Marechal Deodoro em favor
de Nileide Borba de Araújo, Ana Borba da Silva e Letícia Borba
da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa residencial nº 41 da Rua
Cleto Campelo. Vendedora: Inalda Veloso Gomes Pedrosa e seu
esposo Alfredo Gomes Pedrosa. Compradora: Maria de Lourdes
Almeida.
. Formal de partilha dos bens deixados por José Joaquim da Silva
em favor de seus herdeiros: João Joaquim da Silva, José Joaquim
da Silva , Maria de Fátima da Silva, Antonio José da Silva e
Helena do Carmo da Silva. Bem: casa nº. 99 da Rua Domingos
Braga.
. Escritura de compra e venda da parte térrea do prédio da Praça
Walfredo Pessoa, nº. 49. Vendedor: Anísio de Moraes Andrade.
Comprador: João Costa Pereira Júnior.
. Escritura de compra e venda da casa nº 542 da Rua Marechal
Deodoro. Vendedores usufrutuários: Antonio Vieira dos Santos e
sua esposa Eva Tavares Vieira de Melo. Compradora: Marli de
Melo da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 546 da Rua Marechal
Deodoro. Vendedores usufrutuários: Antonio Vieira dos Santos e
sua esposa Eva Tavares Vieira de Melo. Comprador: Samuel Melo
dos Santos.
. Escritura de compra e venda da casa nº. 47 da Praça João Batista.
Vendedor: Anísio de Moraes Andrade. Comprador: João Costa
Pereira Júnior. Vendedores usufrutuários: Antonio Vieira dos
Santos e sua esposa Eva Tavares Vieira de Melo. Compradora:
Maria José de Melo da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 55 da Rua Domingos
Braga. Vendedores: Pedro Vieira da Silva e sua esposa Heronides
Pontes Vieira. Comprador: Luiz Carlos Borba Cavalcanti.
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. Averbação de constituição de hipoteca para garantia de transações
comerciais do imóvel sito a Estrada PE-62, Km 1,6, Lotes 10 e 11,
da quadra I, Bairro Norte, do Loteamento Progresso de Aliança.
Credora: Shell do Brasil S/A. Devedores: Firma Khéfren Belém de
Barros, Khéfren Belém de Barros e sua esposa Maria Eugênia
Veiga de Barros Belém.
. Escritura de compra e venda da casa nº 21 da Rua João Hilário.
Vendedores: Lino Bezerra da Cunha e sua esposa Josefa Bezerra da
Cunha. Comprador: Caetano Messias da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 55 da Rua José Abdon.
Vendedores: Severino Vieira dos Santos e sua esposa Ivone Vieira
Cavalcanti dos Santos. Compradoras: Sylvone Cavalcanti dos
Santos, Syrlane Cavalcanti dos Santos e Symone Cavalcanti dos
Santos.
. Averbação de habite-se da casa nº. 65 da Travessa São José.
Proprietária: Maria José Ribeiro.
. Escritura de compra e venda da casa nº 21 da Rua João Hilário.
Vendedores: Caetano Messias da Silva e sua esposa Júlia Messias
da Silva. Compradora: Maria Madalena Messias da Silva Matias.
. Averbação de habite-se da casa nº. 18 da Rua João Alves de
Souza. Proprietário: Otavio Serafim da Silva.
. Averbação de habite-se da casa nº. 25 da Travessa do Mercado.
Proprietário: Ednaldo de Albuquerque Souza.
. Escritura de compra e venda da casa nº 17 da Rua João Hilário.
Vendedores: Lino Bezerra da Cunha e sua esposa Josefa Bezerra da
Cunha. Comprador: Caetano Messias da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 193 da Rua Marechal
Deodoro. Vendedores: Maria Madalena Ramos e seus filhos.
Comprador: José Veríssimo de Lima.
. Formal de partilha dos bens deixados por Oséas Tavares Pessoa
em favor de Abílio Tavares Pessoa Neto. Bem: 75% da casa nº.
321 da Rua Marechal Deodoro.
. Escritura de compra e venda da casa nº 17 da Rua João Hilário.
Vendedores: Caetano Messias da Silva e sua esposa Júlia Messias
da Silva. Comprador: Marcelo Messias da Silva.
. Doação da casa nº. 321 da Rua Marechal Deodoro. Doadores:
Abílio Tavares Pessoa e sua esposa Célia Pessoa da Costa e Adna
Tavares Pessoa. Donatário: Ademir Tavares Pessoa.
. Averbação da casa nº. 32 da Rua Geneton Carneiro. Comprador:
Severino Elpídio de Araújo.
. Escritura de compra e venda da casa nº 139 da Rua Siqueira
Campos. Vendedora: Maria Suzana Pinheiro Fragoso. Comprador:
Severino Feliciano da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 42 da Rua Cel. Luiz
Inácio. Vendedores: José Fragoso da Paixão e sua esposa Maria
Suzana Pinheiro Fragoso. Comprador: Severino Feliciano da Silva.
. Averbação da construção da casa nº. 15 da Travessa São José.
Proprietário: Oséas Tavares Pessoa de Melo.
. Averbação da construção da casa nº. 31 do Loteamento José
Borba Cavalcanti. Proprietário: José de Araújo Correia.
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. Averbação de edificação da casa nº. 192 da Rua Elza Gomes de
Brito. Proprietária: Maria Dalva da Conceição.
. Averbação de habite-se da casa nº. 5 da Travessa São José.
Proprietária: Maria do Carmo do Nascimento.
. Averbação de habite-se da casa nº. 37 da Rua Severino Farias.
Proprietária: Eva Tavares Vieira de Melo.
. Averbação de habite-se da casa nº. 234 da Rua Elza Gomes de
Brito. Proprietária: Amara Tavares da Silva.
. Averbação de habite-se da casa nº. 143 da Rua José Valdevino
Bezerra. Proprietária: Leonica Maria da Conceição.
. Averbação de habite-se da casa nº. 98 da Rua José Abdon.
Proprietária: Maria da Paz de Souza.
. Averbação de habite-se da casa nº. 110 da Rua João Ribeiro.
Proprietária: Rejane Felisberto do Nascimento.
. Doação de casa s/nº. da Rua São Francisco de Assis. Doador: José
Soares da Silva. Donatária: Maria de Fátima da Silva.
. Doação de casa nº. 14 da Travessa do Pombal. Doadores: Marcos
Antonio de Lima e sua esposa Nizete Maria Domingues de Lima.
Donatários: Antonio Marcos de Lima e Jônatas Marcos de Lima.
Averbação de habite-se da casa nº. 64 da Rua Severino Valdevino
Bezerra. Proprietário: Severino José da Silva.
. Escritura de compra e venda da casa nº 18 da Rua João Alves de
Souza. Vendedores: Otávio Serafim da Silva e sua esposa Antonia
Serafim da Silva. Compradora: Eva Tavares Vieira de Melo.
. Escritura de compra e venda da casa nº 55 da Rua Severino
Farias. Vendedores: Israel Veríssimo de Melo e sua esposa Maria
Gloriete Galdino da Silva e Melo. Compradores: Maria de Souza
Cavalcanti e Marina de Souza Cavalcanti.
. Penhora no processo nº. NZ.01.002.00042/00 da Junta do
Trabalho de Nazaré da Mata, referente ao proc. nº. 2312/92.
. Averbação de habite-se da casa s/nº. da Av. Dr. Genezio Gomes
de Moraes. Proprietário: Joel Justino da Silva Filho.
. Averbação de habite-se da casa nº. 32 da Rua Pompeu Mendes.
Proprietária: Maria Augusta do Nascimento.
. Penhora nos processos nº. 015574-1992-241-06-00-1 e nº. 00728-
1999-241-06-00-4 da Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré
da Mata.
. Averbação da construção da casa nº. 109 da Rua João Hilário.
Proprietária: Alaíde Maria da Conceição.
. Desmembramento de área de terra de 34,00 hectares, arrematada
por Jorge Luiz Guerra Jales, no processo nº. 773/95, que tomou a
matrícula nº. 1.308.
. Averbação de habite-se da casa nº. 75 da Rua 10, Vila da Cohab.
Proprietário: Lucian Juan Gomes da Silva.
. Penhora nos processos  nº. 00047-2002-241-06-00-2 e nº. 00797-
1994-241-06-00-3 da Vara do Trabalho de Nazaré da Mata.
. Averbação de habite-se da casa nº. 28 da Rua Severino Farias.
Proprietária: Maria Auxiliadora da Silva Pereira.
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. Desmembramento de área de terra de 2,2977 hectares, adjudicada
em favor de José Francisco da Silva, que tomou a matrícula nº.
1.349.
. Desmembramento de área de terra de 12,3969 hectares,
adjudicada em favor de José Francisco da Silva, que tomou a
matrícula nº. 1.350.
. Desmembramento de área de terra de 43,7218 hectares,
adjudicada em favor de José Francisco da Silva, que tomou a
matrícula nº. 1.351.
. Desmembramento de área de terra de 7,5836 hectares, adjudicada
em favor de José Francisco da Silva, que tomou a matrícula nº.
1.352.
. Desmembramento de área de terra de 2 hectares, arrematada por
Emerson Rodrigo da Silva, que tomou a matrícula nº. 1.379.
. Abertura de matrícula da casa residencial nº. 459 da Rua
Marechal Deodoro, tomando o nº. 1801.
. Abertura de matrícula da casa nº. 65 da Travessa São José,
tomando o nº. 1874.
e) . Cédula rural pignoratícia e hipotecária - Credor: Banco do
Brasil S/A.
. Contrato de arrendamento.
. Penhora nos processos nº. 1193/94, 1536/95, 352-387/94, 281/93,
742/93, 1886/93, 1896/93, 1842/92, 627/93, 409/93, 2017/92,
2081/92, 109/94, 1106/93, 485/93, 1240/92, 1355/95, 1418/95,
132/96, 1033/96, 1492/95, 1520/95, 1493/95, 1419/95, 131/96,
1518/95, 135/96, 134/96, 1356/95, 1354/95, 1449/95, 137/95,
138/96, 1357/95, 1491/95, 136/96, 1517/95, 1111/92, 197/93,
1252/93, 1345/92, 1513/95, 1105/92, 2059/93, CPE nº. 85/97,
340/93, 341/93, 1026/93, 2160/97, 602/94, 176/93, 2080/93,
362/96, 359/96, 1499/94, 1558/92, 23/93, 547/94, 342/93, 624/00,
1472/90, 566/95, 549/94, 950/93, 172/94, 236/93, 3072/99,
1026/93, 1105/91 e 300/94. da Junta de Conciliação e Julgamento
de Nazaré da Mata.
. Penhora nos processos nº. 663/96, 589/96, 585/96, 560/96,
492/96, 707/96 e 581/96 da Junta de Conciliação e Julgamento de
Timbaúba.
. Adjudicação pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Aliança/PE de 37 hectares de terras nuas do Engenho Oiteiro Alto.
Desmembramento tomou matrícula nº. 1121.
. Desmembramento de 4,7 hectares de terras do engenho Cana
Brava, que tomou a matrícula nº. 1187.
. Desmembramento de 13,10 hectares de terras do engenho Cana
Brava, que tomou a matrícula nº. 1188.
. Desmembramento de 34,71 hectares de terras do engenho Cana
Brava, que tomou a matrícula nº. 1189.
. Desmembramento de 4,53 hectares de terra do engenho Cana
Brava, adjudicada em favor do Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria de Açúcar e Álcool do Estado de Pernambuco, que tomou
a matrícula nº. 1237.
. Desmembramento de 2,8 hectares de terra do engenho Cana
Brava, adjudicada em favor de Luiz Francisco da Silva, que tomou
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a matrícula nº. 1239.
. Desmembramento de 8 hectares de terra do engenho Cana Brava,
adjudicada em favor de Pedro José da Silva, que tomou a matrícula
nº. 1240.
. Desmembramento de 16,24 hectares de terra do engenho Cana
Brava, adjudicada em favor do Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria de Açúcar e Álcool do Estado de Pernambuco, que tomou
a matrícula nº. 1242.
. Desmembramento de 5,61 hectares de terra do engenho Cana
Brava, adjudicada em favor do Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria de Açúcar e Álcool do Estado de Pernambuco, que tomou
a matrícula nº. 1244.
. Desmembramento de 7,6 hectares de terra do engenho Cana
Brava, adjudicada em favor de Mariano Paulo da Silva e outros,
que tomou a matrícula nº. 1245.
. Desmembramento de 74,91 hectares de terra do engenho Cana
Brava, adjudicada em favor de Manoel Félix da Silva e outros, que
tomou a matrícula nº. 1246.
. Desmembramento de 99,5 hectares de terra do engenho Cana
Brava, adjudicada em favor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Timbaúba, que tomou a matrícula nº. 1265
. Desmembramento de 21,71 hectares de terra do engenho Oiteiro
Alto, adjudicada em favor de Mario Mendes de Souza e outros,
que tomou a matrícula nº. 1269.
. Desmembramento de 2,10 hectares de terra do engenho Oiteiro
Alto, adjudicada em favor de Miguel Francisco da Silva e outros,
que tomou a matrícula nº. 1271.
. Desmembramento de 37,7 hectares de terra do engenho Oiteiro
Alto, adjudicada em favor de Manoel Firmino Dias, que tomou a
matrícula nº. 1272.
. Desmembramento de 74,8 hectares de terra do engenho Oiteiro
Alto, adjudicada em favor de Antonio Alves da Silva e o Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria do Açúcar e do Álcool do Estado
de Pernambuco, que tomou a matrícula nº. 1273.
. Desmembramento de 47 hectares de terra do engenho Cana
Brava, adjudicada em favor de Severino Antonio de Melo, que
tomou a matrícula nº. 1277.
. Desmembramento de 3,55 hectares de terra do engenho Oiteiro
Alto, adjudicada em favor de Antonio Alves da Silva e outro, que
tomou a matrícula nº. 1330.
. Desmembramento de 9,5 hectares de terra do engenho Oiteiro
Alto, adjudicada em favor de Severino Júlio da Silva, que tomou a
matrícula nº. 1331.

Localização do bem Zona Rural do Município de Aliança

Valor: R$ 11.786.160,00 (onze milhões, setecentos e oitenta e seis mil,
cento e sessenta reais) em 07/10/2022.

Depositário:
Não informado.
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LOTE – 04  

Processo originário nº. 0814219-08.2018.4.05.8300

Carta Precatória nº.   0800228-39.2021.4.05.8306

Deprecante: Juízo Federal da 11ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Itambé Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

a) Lote nº. 23, Quadra 23, do empreendimento Parque das
Palmeiras, com área média de 200m2. Conforme certidão do
Cartório de Imóveis, área do lote de 451,10m2. Avaliado em
R$112.775,00 em 28/09/2022.
b) Lote nº. 25, Quadra 24, do empreendimento Parque das
Palmeiras, com área média de 492,68m2. Avaliado em
R$123.170,00 em 28/09/2022.
Estado de conservação/descrição dos bens: O loteamento Reserva
Itambé Ecolife I tem como referência o Trevo de Itambé que dá
acesso a Condado. Fica do mesmo lado do Trevo, logo em seguida,
na beira da Pista. Por ocasião da vistoria, a área estava toda
cercada. Não foi possível identificar/individualizar os lotes por
ausência de demarcação. Havia partes da área com mato alto e com
pasto.

Ônus/recurso/causa
pendente:  Não informado.

Localização dos bens Loteamento Reserva Itambé Ecolife I, Itambé/PE

Valor: R$ 235.945,00 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e
cinco reais) em 28/09/2022.

Depositário: O próprio executado.

 

LOTE – 05  

Processo originário nº. 0804671-70.2010.4.05.8300
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Carta Precatória nº. 0800178-13.2021.4.05.8306

Deprecante: Juízo Federal da 33ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: José Texeira Joca Neto

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

Lote de terreno próprio nº. 09, da Quadra 25, integrante do
loteamento denominado "Goiana Beach Life", localizado às
margens da PE-49. Matrícula nº. 22.066.
Existência de vários lotes, porém não há construções além da
portaria e área de lazer. O porteiro afirmou que o mato estava alto,
pois há muito tempo que não faz a limpeza. Que a previsão de
entrega das chaves era para o ano de 2018, mas que ainda não foi
realizada e foi judicializado. Que não tem energia no local, pois o
gerador foi furtado. Que a àgua da piscina é água de chuva.
Informação obtida com o mestre de obras, em 2018, que o lote nº.
09 encontra-se mais afastado da área de lazer, sendo mais
desvalorizado em relação aos demais.

Ônus/recurso/causa
pendente: Não informado.

Localização dos bens Distrito de Tejucupapo, município de Goiana/PE.

Valor: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 29/09/2022.

Depositário: Não informado.

 

LOTE – 06  

Processo originário: 0010216-14.2016.4.05.8300

Carta Precatória nº. 0800448-03.2022.4.05.8306

Deprecante: Juízo Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco

Exequente: Fazenda Nacional
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Executado: Engarrafadora Igarassu Eireli

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

Matrícula 6715. Área remanescente da Gleba “C”, que resultou do
desmembramento da “Fazenda Salgadinho”, localizada no
perímetro urbano de Timbaúba/PE, tendo o polígono 2.835,28m,
ou seja, 35,64ha. Uma fazenda com dois galpões, sendo um em
alvenaria; dois currais para cavalos/bois; um casa pequena de
alvenaria ao lado do curral em alvenaria; um espaço religioso
coberto e com imagem de uma Santa; um chafariz; um espaço
amplo para festa, com muro com cinco bicas por onde corre água;
quatro edificações no estilo bangalô suíço; uma casa mais espaçosa
em alvenaria no topo da fazenda; um imóvel em construção com
parte térrea e primeiro andar, com seis quartos todos com suíte e
closet, sendo dois desses quartos também com porta de acesso à
varanda, com ampla sala no térreo, com terraço com varanda, uma
cozinha com escada de acesso para garagem, bem como duas
despensas; uma garagem com estruturas para banheiro e dispensa;
há um viveiro e um açude; na entrada da fazenda há uma guarita,
com portões em ferro e muro. O bem encontra-se em bom estado
de conservação e fica em área de fácil acesso.

Ônus/recurso/causa
pendente:

. Hipoteca em favor do Banco Volkswagen S/A.

. Indisponibilidade de Bens e Direitos emitida pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região, oriunda do processo nº.
0001064-97.2015.5.05.0311.
. Indisponibilidade de Bens emitida pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região, oriunda da Vara do Trabalho de Santa
Izabel/PA – processo nº. 0002490-69.2015.5.08.0115.
. Indisponibilidade de Bens oriunda da 7ª Vara do. Trabalho de
Belém/PA – processo nº. 00011777-2.2016.5.08.0007.
. Penhora e indisponibilidade emitida pela 25ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Goiana/PE – processo nº. 0000153-
43.2015.4.05.8306.
. Penhora e indisponibilidade emitida pela 25ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Goiana/PE – processo nº. 0800316-
19.2017.4.05.8306.
. Penhora e indisponibilidade oriunda da Carta Precatória nº.
0807306-89.2018.4.05.8306, tendo o processo de origem nº.
0805941-52.2017.4.05.8300, que tramita perante a 33ª Vara
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco.
. Indisponibilidade de Bens emitida pela Vara do Trabalho de
Timbaúba/PE – processo nº. 0000512-31.2015.5.06.0271.
. Penhora oriunda da Carta Precatória 0000215-19.2018.5.06.0271,
tendo o processo de origem nº. 0001177-72.2016.5.08.0007, da 7ª
Vara do Trabalho de Belém/PA.
. Penhora oriunda da Carta Precatória nº. 0000751-
30.2018.5.06.0271, tendo o processo de origem nº. 0001607-
52.2016.5.06.0242, da 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata/PE.
. Penhora oriunda da Carta Precatória 0000614-48.2018.5.06.0271,
tendo o processo de origem nº. 0002490-69.2015.5.08.0115, da
Vara do Trabalho de Santa Izabel/PA.

Ú
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. Penhora no processo nº. 0001239-53.2016.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000773-25.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 1056834-41.2016.8.26.0100, da 7ª Vara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª Região – Vara de Timbaúba/PE – processo nº.
0000386-39.2019.5.06.0271.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região – Vara de Jacobina/BA – processo nº.
0010574-30.2015.5.05.0281.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região - 5ª Vara de Feira de Santana/BA – processo
nº. 0000657-17.2016.5.05.0195.
. Penhora oriunda da 17ª Vara Cível, Foro Central, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo – Execução Civil nº. 1043112-
03.2017.
. Penhora oriunda da Única Vara do Trabalho de Timbaúba/PE –
processo nº. 0000266-64.2017.5.06.0271.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª Região – Vara de Timbaúba/PE – processo nº.
0001371-71.2016.5.06.0271.
. Penhora no processo nº. 0001103-90.2015.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000512-60.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000894-87.2016.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000209-46.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000302-09.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000207-76.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000563-71.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000295-17.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000450-20.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0001176-91.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Execução nº. 0013117-31.2017.8.17.2001, em trâmite na 2ª Vara
de Execução de Títulos Extrajudiciais da Comarca do Recife/PE.
. Penhora no processo nº. 0000303-91.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.

Ú
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. Penhora no processo nº. 0000583-62.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª Região, Vara de Timbaúba/PE – processo nº.
0000431-65.2017.5.06.0351.
. Penhora oriunda da Carta Precatória nº. 0000013-
71.2020.5.06.0271, tendo o processo de origem nº. 0000861-
67.2018.5.08.0014, da 14ª Vara do Trabalho de Belém/PA.
. Penhora no processo nº. 0001393-71.2016.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora oriunda da Carta Precatória nº. 0000937-
19.2019.5.06.0271, tendo o processo de origem nº. 0000861-
67.2018.5.08.0014, da 14ª Vara do Trabalho de Belém/PA.
. Penhora no processo nº. 0000286-55.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000847-79.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região, 9ª Vara do Trabalho de Belém/PA –
processo nº. 0000662-60.2018.5.08.0009.
. Penhora no processo nº. 0000531-66.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora no processo nº. 0000219-22.2019.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Penhora oriunda da Carta Precatória nº. 0000615-
62.2020.5.06.0271, tendo o processo de origem nº. 0001420-
55.2017.5.08.0015, da 15ª Vara do Trabalho de Belém/PA.
. Penhora no processo nº. 0001158-70.2017.5.06.0271, da Única
Vara do Trabalho de Timbaúba/PE.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região – 4ª Vara do Trabalho de Belém - PA  –
processos nº. 00015949720175080004 e nº.
00010689620185080004.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região – 2ª Vara de Juazeiro/BA – processos nº.
00101339420145050342 e nº. 00009705620155050342.
. Penhora no processo nº. 0001134-29.2016.5.08.0010, da 10ª Vara
do Trabalho de Belém - PA.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região – 1ª Vara de Feira de Santana/BA –
processo nº. 0000497672017505019.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região – 1ª Vara de Juazeiro/BA – processos nº.
00011836520155050341, nº. 00011862020155050341 e nº.
00006685920175050341.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª Região – Vara de Garanhuns/PE – processos nº.
00003672620155060351, nº. 00003736220175060351, nº
00003938720165060351, nº. 00015122020155060351, nº.
00008124420155060351 e nº. 00003699320155060351.
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. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª Região – Vara de Timbaúba/PE – processo nº.
00003393620175060271.
. Penhora no processo nº. 0001352-83.2014.5.08.0121, da 3ª Vara
do Trabalho de Ananindeua - PA.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região – 7ª Vara do Trabalho de Belém - PA –
processo nº. 00001741620155080008.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região – 1ª Vara do Trabalho de Belém - PA –
processo nº. 00016200720175080001.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª Região – 3ª Vara de Petrolina/PE – processos nº.
00005584520165060413 e nº. 00013388220165060413.
. Penhora na carta precatória nº. 0000059-89.2022.5.06.0271, da
Única Vara do Trabalho de Timbaúba/PE, tendo o processo de
origem nº. 0001070-46.2016.5.08.0001 da 1ª Vara do Trabalho de
Belém/PA.
. Penhora nos processos nº. 0001182-98.2017.5.06.0271 e nº.
0000056-13.2017.5.06.0271, da Única Vara do Trabalho de
Timbaúba/PE.
. Indisponibilidade de Bens oriunda do Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região – 3ª Vara de Salvador/BA – processo nº.
00014695320165050003.
. Indisponibilidade de Bens oriunda da 2ª Vara da Comarca de
Timbaúba/PE - processo nº. 00011735720178173480.
. Penhora no processo nº. 0058684-45.2019.8.26.0100, da 37ª Vara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
. Ordem de Hipoteca Judiciária emitida pela Vara Única do
Trabalho de Timbaúba/PE.

Localização dos bens  Área urbana conhecida como Queimadas, Timbaúba/PE

Valor:
R$ 17.165.498,28 (Dezessete milhões, cento e sessenta e cinco mil,
quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos) em
05/10/2022.

Depositário: Marinaldo Rosendo de Albuquerque

 

 

LOTE – 07  

Processo originário nº. 0003265-72.2014.4.05.8300

Carta Precatória nº. 0800092-08.2022.4.05.8306
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Deprecante: Juízo Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco

Exequente: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Executado: FL Combustíveis LTDA - ME

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

02(dois) tanques para armazenamento de combustível com
capacidade para 15.000 (quinze mil) litros cada.
Não foi possível atestar o estado de conservação dos tanques, uma
vez que se encontram instalados no subsolo. Ambos estão em
funcionamento. Requer logística para remoção. Avaliados em R$
12.000,00 cada um.

Ônus/recurso/causa
pendente: *********************

Localização dos bens Rodovia PE 89, Km 14, Engenho Três Poços, Macaparana/PE

Valor: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em 05/10/2022

Depositário: Alcicleide Limeira de Moura Gomes

 

LOTE – 08  

Processo  nº. 0807544-11.2018.4.05.8306

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Agrimex Agro Industrial Excelsior SA

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

a) 01 (um) automóvel, placa KKM9238, Fiat/Palio StradaTrek CE
Flex, ano/modelo 2010/2010, cor: branca.
Vistoria do bem: No local, foi possível constatar que estava
faltando os componentes periféricos do motor. O veículo
encontrava-se sem as rodas e os pneus dianteiros. Com a parte
dianteira muito desgastada. Segundo informação do funcionário, o
bem uma pane na parte elétrica, que ficou totalmente danificada.
Os pneus traseiros estão murchos e bastantes desgastados. No
momento da diligência o veículo estava sem bateria, razão pela
qual não foi possível verificar a quilometragem. O bem encontra-
se parado no local desde o ano de 2017. Com muitas partes
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enferrujadas em péssimo estado de conservação, tanto interna,
quanto externamente. Reavaliado em R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) em 29/09/2022.
b) 01 (um) automóvel, placa KHH0208, Fiat/Palio Wekkend
Trekking, ano/modelo 2010/2010, cor: branca.
Vistoria do bem: No local, foi possível constatar que o veículo
encontra-se em péssimo estado de conservação, tanto interno,
quanto externamente, com apenas um pneu, com muitas ferrugens
e desgastado, sem o volante, parado no local desde o ano de
2015. Segundo relatado pelo funcionário, não é possível tirar o
bem do local pois está faltando peças essenciais para o
funcionamento. No momento da diligência o veículo estava sem
bateria, razão pela qual não foi verificada a sua quilometragem.
Reavaliado em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) em
29/09/2022.
c) 01 (um) automóvel, placa KHG9538, Fiat/Palio Wekkend
Trekking, ano/modelo 2010/2010, cor: branca.
Vistoria do bem: Estando no local, foi possível constatar que o
bem encontra-se com a parte dianteira bem manchada e com várias
peças soltas dentro do veículo, a parte traseira apresenta-se um
pouco mais conservada, no entanto, com vários pontos de
ferrugens. Segundo o funcionário que acompanhou a diligência, os
problemas principais são o cárter do motor e o motor de partida.
Não foi possível verificar a quilometragem do veículo, tendo em
vista a ausência de bateria. O veículo encontrava-se parado no
local há 02 (dois) anos. Reavaliado em R$ 8.800,00 (oito mil e
oitocentos reais) em 29/09/2022.

Ônus/recurso/causa
pendente:

a) Penhora na Vara do Trabalho de Guanambi - proc.
00007936420165050641. Penhora na 6ª Vara do Trabalho de João
Pessoa - proc. 00000880820185130006. Penhora na 2ª Vara do
Trabalho de Jaboatão dos Guararapes - proc.
00000572620195060142. Penhora na 4ª Vara do Trabalho de
Jaboatão dos Guararapes - proc. 00013116220185060144. Penhora
na 8ª Vara Cível do Foro Regional I Santana/SP -  proc.
00119662520218260001. Penhora no processo nº.
08159117120204058300 da Seção Judiciária de Pernambuco.
Penhora em vários processos da 25ª Vara Federal/PE.
b) Penhora na Vara do Trabalho de Guanambi - proc.
00007936420165050641. Penhora na 6ª Vara do Trabalho de João
Pessoa - proc. 00000880820185130006. Penhora na 4ª Vara do
Trabalho de Jaboatão dos Guararapes - proc.
00013116220185060144. Penhora na 8ª Vara Cível do Foro
Regional I Santana/SP - proc. 00119662520218260001. Penhora
no processo nº. 08159117120204058300 da Seção Judiciária de
Pernambuco. Penhora em vários processos da 25ª Vara Federal/PE.
c) Penhora na Vara do Trabalho de Guanambi - proc.
00007936420165050641. Penhora na 6ª Vara do Trabalho de João
Pessoa - proc. 00000880820185130006. Penhora na 4ª Vara do
Trabalho de Jaboatão dos Guararapes - proc.
00013116220185060144. Penhora na 8ª Vara Cível do Foro
Regional I Santana/SP - proc. 00119662520218260001. Penhora
no processo nº. 08159117120204058300 da Seção Judiciária de
Pernambuco. Penhora em vários processos da 25ª Vara Federal/PE.
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Localização dos bens Fazenda Bujari, s/n, Goiana/PE.

Valor: R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) em 29/09/2022.

Depositário: Fábio Pessoa

 

LOTE – 09  

Processo originário nº. 0000016-85.2011.4.05.8311

Carta Precatória nº. 0800413-48.2019.4.05.8306

Deprecante: Juízo Federal da 30ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Visor Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

. Lotes 14, 15, 16 e 17, da Quadra E-07, do Loteamento Catuama
de Cima - 3ª Etapa, Goiana - PE. Avaliados em R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais) cada em 19/11/2021.
Vistoria dos bens: Boa acessibilidade; Em frente a "Vacaria do
Edimilson"; Sem água; Sem esgoto; Presença de luz elétrica;
Terreno Plano; Mato alto, não sendo possível trafegar pela via de
acesso aos lotes.
Cada lote mede aproximadamente 12m de frente, 12 m de fundo e
30m de cada lado. Total aproximado de 360m2.

Ônus/recurso/causa
pendente: Não informado.

Localização dos bens Praia de Catuama, Distrito de Pontas de Pedra, Goiana/PE

Valor: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) em 19/11/2021.

Depositário: Não informado

 

LOTE – 10  
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Processo nº. 0000029-94.2014.4.05.8306

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Itapessoca Agro Industrial SA

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

Propriedade rural denominada Engenho Redenção, localizada no
município de Goiana, com área de 46,31 hectares (conforme
ceertidão cartorária a área do imóvel é de 36,31 hectares), que se
limita ao norte com o Engenho Carrapicho, ao sul com o Engenho
Tição, a leste com o canal que separa o continente da Ilha de
Itapessoca, e a oeste com o Engenho Aldeia.

Ônus/recurso/causa
pendente:

. Contrato de Arrendamento Rural.

. Penhora nos processo nº. 0000161-25.2012.4.05.8306 e nº.
0000030-79.2014.4.05.8306 da 25ª Vara Federal/PE.
. Indisponibilidade oriunda do processo nº.
00004785220175130025 da 8ª Vara do Trabalho de João
Pessoa/PB.
. Indisponibilidade oriunda do processo nº.
00003420920175130008 da 2ª Vara do Trabalho de Campina
Grande/PB.
. Arrolamento de Bens e Direitos pela Receita Federal do Brasil.
. Indisponibilidade oriunda do processo nº.
00018109120165130024 da 5ª Vara do Trabalho de Campina
Grande/PB.
. Indisponibilidade oriunda do processo nº.
00003585720175130009 da 3ª Vara do Trabalho de Campina
Grande/PB.
. Indisponibilidade oriunda dos processos nº.
00001680320175130007 e nº. 00003940820175130007 da 1ª Vara
do Trabalho de Campina Grande/PB.

Localização dos bens Goiana/PE

Valor: R$ 12.775.473,00 (doze milhões, setecentos e setenta e cinco mil,
quatrocentos e setenta e três reais) em 28/09/2022.

Depositário: Elion Leite de Castro

 

LOTE – 11  

Processo originário nº.  0000151-10.2014.4.05.8306
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Exequente:   Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao e
  Municipio de Timbaúba/PE

Executado:   Emercia do Nascimento Dias 

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

a) 50% (cinquenta por cento) do Prédio residencial nº 350, situado
à 1ª Rua do Jardim Guarani, atualmente denominada Dr. Lauro
Borba, Timbaúba/PE, antigo Lote de terreno para construção,
conhecido como lote “N”, da quadra “F”, do Loteamento Jardim
Guarani, medindo 14,00m (quatorze metros) de frente, 14,00m
(quatorze metros) de fundos, 19,00m (dezenove metros) de
compimento de um lado e 53,00m (cinquenta e três metros) de
outro lado, conforme certidão cartorária. Matrícula 669, do Livro
2, do CRI de Timbaúba. Imóvel reavaliado em R$ 130.000,00
(Cento e trinta mil reais) em 05/10/2022.
Características/Estado de conservação: 02 salas, 03 quartos, 02
banheiros, 01 cozinha, 01 copa, 01 garagem fechada usada como
quarto, 01 dependência de empregada. Rua calçada, com rede de
esgoto, água e luz. Casa em péssimo estado de conservação com
frente para praça do Jardim Guarani e próxima ao Mercadinho do
Lula.
b) 50% (cinquenta por cento) do Lote de terreno para construção nº
14 da quadra “F”, do Loteamento Jardim Guarani, Timbáuba/PE,
medindo 12,00m (doze metros) de frente, 12,00m (doze metros) de
fundo e 40,00m (quarenta metros) de comprimento de cada lado.
Matrícula 670, do Livro 2, do CRI de Timbaúba. Imóvel reavaliado
em R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) em 05/10/2022.
Características/Estado de conservação: terreno murado, acesso à
rua lateral, também calçada ( Rua vereador Luís Lucena).

Ônus/recurso/causa
pendente:

a)  Indisponibilidade oriunda do processo nº. 0000097-43.2001.
8.17.1480 da 2ª Vara da Comarca de Timbaúba/PE e Penhora no 
processo nº 0000176-56.2000.8.17.1480 da 2ª Vara da Comarca de
Timbaúba/PE.
b) Indisponibilidade oriunda do processo nº. 0000097-43.2001.
8.17.1480 da 2ª Vara da Comarca de Timbaúba/PE e Penhora no
processo nº 0000176-56.2000.8.17.1480 da 2ª Vara da Comarca de
Timbaúba/PE.
. Coproprietário dos imóveis:  Elias Vital do Nascimento,
casado em regime de comunhão parcial de bens com Vera
Amélia Ferraz Pacheco. 

Localização dos bens Timbaúba/PE.

Valor: R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), considerando o limite de
50% de cada bem, limite este de propriedade da executada.

Depositário: Emercia do Nascimento Dias
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LOTE – 12  

Processo originário nº.  0006206-05.2008.4.05.8300

Exequente: União Federal 

Executado: Espólio de Carlos José de Almeida Freitas

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

Prédio Residencial nº. 18, situado na Rua 01 (hum) da vila da
COHAB, Lote nº. 26, da quadra 06 (seis), Timbaúba/PE, medindo
10m de frente e fundos, por 20m de comprimento de cada
lado. Matrícula 2150, do CRI de Timbaúba. Reavaliado em R$
270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais) em 05/10/2022.
Características/Estado de conservação: O imóvel é situado em
uma esquina e está dividido em: 01 sala para dois ambientes, com
piso mosaico, duas janelas e teto de madeirite; 01 corredor com
acesso a 01 cozinha com piso em mosaico e teto em madeirite; 03
quartos com piso em mosaico e teto em madeirite; 01 banheiro, 01
sala usada como escritório, 01 despensa, 01 quintal com
apoximadamente 2,00m2 com 01 banheiro; e 01 área de serviço.
Frente com garagem coberta. Bom estado de conservação.

Ônus/recurso/causa
pendente:

. Indisponibilidade oriunda do processo nº. 0000027-
13.2000.8.17.0170 do Juízo Estadual da Comarca de Aliança/PE;
.  Penhora no processo nº 0001181-85.2011.4.05.8306 da 25ª Vara
Federal/ PE.
. Há residente no local, Sra. Tânia Marinho de Lima, que informou
a existência de Ação de Usucapião incidente sobre o imóvel
(Processo n.º 0002137-11.2021.8.17.3480 - 2ª Vara da Comarca de
Timbaúba).

Localização dos bens Vila da COHAB, Timbaúba/PE.

Valor: 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais) em 05/10/2022.

Depositário:  Luzinete Moura Araújo de Almeida Freitas

 

 

LOTE – 13  

Processo originário nº.
 0009765-87.1996.4.05.8300
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Carta Precatória nº.  0800009-26.2021.4.05.8306

Deprecante: Juízo Federal da 12ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco

Exequente: União Federal

Executado:  Torrefação e Moagem de Café Estrela LTDA

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

Prédio n.º 12, localizado na Rua Simplício Tavares de Melo, que
substitui a Rua Eliud Falcão, Itambé/PE, construído de tijolos e
alvenaria, coberto de telhas, tipo canal, edificado em terreno
próprio. Matrícula 2.645 - Cartório do Registro Geral de Imóveis
de Itambé/PE. Reavaliado em R$ 723.500,00 (setecentos e vinte e
três mil e quinhentos reais) em 07/10/2022. 
Características/Estado de conservação: Imóvel de esquina, com
acesso para duas ruas, ambas calçadas. Precário estado de
conservação (partes em ruínas). Excelente localização para
comércio.

Ônus/recurso/causa
pendente:

Débito de IPTU no valor de R$ 12.888,51 (doze mil, oitocentos e
oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

Localização do bem Itambé/PE.

Valor: R$ 723.500,00 (setecentos e vinte e três mil e quinhentos reais) em
07/10/2022.

Depositário:  Guilherme Cezar Carrazzone

 

LOTE – 14  

Processo originário nº.  0812278-23.2018.4.05.8300

Carta Precatória nº.  0800188-91.2020.4.05.8306

Deprecante: Juízo Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco

Exequente:  Caixa Econômica Federal

Executado:  Odalac Comércio de Materiais de Construção Eireli e Outro
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Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

Lote n.º 19 da quadra 02, integrante do Loteamento "Catuama de
Cima I, Área A", localizado na Praia de Catuama, distrito de
Pontas de Pedra, Goiana/PE, medindo 12,00m de frente, 12,00m
de fundos, 30,00m do lado direito, 30,00m do lado esquerdo, com
uma área total de 360,00m2, conforme certidão cartorária.
Matrícula 15154 - Cartório do Registro Único de Imóveis de
Goiana/PE. Reavaliado em R$ em R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
em 07/10/2022.
Características/Estado de conservação: Terreno com muro, de
esquina. 

Ônus/recurso/causa pendente: . Débitos de IPTU

Localização dos bens   Praia de Catuama, Distrito de Pontas de Pedra, Goiana/PE

Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em 07/10/2022.

Depositário:   Não informado.

 

LOTE – 15  

Processo originário nº. 0800085-55.2018.4.05.8306

Exequente: Caixa Econômica Federal

Executado:
Batista e Ferreira Servicos LTDA – ME e
Edjaneo Batista da Silva

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

a) Uma máquina policorte, meia esquadria de alumínio, marca
Makita, modelo LS 1221, 220-230 v, 50-60 HZ, 4000/Min. 7.5A,
1650 W, n.º série 62803A. Reavaliada em  R$ 900,00 (novecentos
reais) em 05/10/2022.
Características/Estado de conservação: Ruim estado. Não foi
possível testar.

b) Uma máquina policorte, serra de esquadria, marca Bosch, GC
220V, 50-60 Hz, número de série não aparente. Reavaliada em  R$
400,00 (quatrocentos reais) em 05/10/2022.
Características/Estado de conservação: Ruim estado. Sem
bateria. Não foi possível testar.

c) Uma furadeira de bancada, marca GMEG/Motomil, FBM-1601,
12 velocidades 5/8",  1/2 HP, 220V. Reavaliada em R$ 600,00
(seiscentos reais) em 05/10/2022.
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Características/Estado de conservação: Estado regular. Não foi
possível testar.

d) Uma máquina de solda super 260, 110/220V, Balmer, 60Hz,
número de série não aparente. Reavaliada em  R$ 300,00 (trezentos
reais) em 05/10/2022.
Características/Estado de conservação: Estado regular. Não foi
possível testar.

e) Um esmeril Black & Decker 220v, para bancada, 152mm, 1/4
HP BG 180. Reavaliada em  R$ 100,00 (cem reais) em 05/10/2022
Características/Estado de conservação: Estado regular. Não foi
possível testar.

Ônus/recurso/causa
pendente: Não informado.

Localização dos bens Rua do Arame, nº 01 (fundos/1º andar), Centro, Goiana/PE (Em
frente ao SESC Goiana)

Valor: 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais) em 05/10/2022.

Depositário: Edjaneo Batista da Silva

 

LOTE – 16  

Processo originário nº.  0800077-78.2018.4.05.8306

Exequente: Caixa Econômica Federal

Executado:  Alice M. Rogerio da Silva Reis - ME e Outro

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

01 (um) automóvel tipo Pas/Microonibus, marca/modelo
IMP/MBENZ 310D Srpinterm, placa KLD - 2686, Chassi:
8AC690341WA528122, cor predominante branca, ano fab/mod.
1998, diesel. Reavaliado em R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos
reais) em 07/10/2022.
Características/Estado de conservação: motor batido; sem
bateria; pneus, bancos, lanternas, para-choques avariados; pintura
com vários pontos de ferrugem. Tem chaves, 15 lugares. Em
péssimas condições de uso e conservação.

Ônus/recurso/causa
pendente:

. Débitos no DETRAN.

. Penhora no processo 00010907720088170660  da 2ª Vara da
Comarca de  Goiana/PE.
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. Penhora no processo 00002463820135060231 da Vara do
Trabalho de Goiana/PE.

Localização do bem  Garagem da Empresa F. Costa, na Rua Projetada, s/n, Flexeiras,   
 Goiana/PE.

Valor: R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) em 07/10/2022.

Depositário:  Alice Maria Rogério da Silva Reis

 

LOTE – 17  

Processo originário nº.  0800108-64.2019.4.05.8306

Exequente: Caixa Econômica Federal

Executado:
 Jose Batista de Vasconcelos, Batista e Vasconcelos Ltda – ME e 
 Dawyd Batista de Vasconcelos

Descrição do(s) bem(ns)
penhorado(s) com suas
características:

I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, placa KJR9633/PE, Cor: Preta,
Diesel, Ano/Modelo: 2009. Reavaliado em R$ 90.000,00 (noventa
mil  reais) em 05/10/2022.
Características/Estado de conservação: Regular estado de
conservação, presença de avarias na pintura, para-choque traseiro
amassado, para-choque dianteiro quebrado; Parte interna regular,
Pneus meias vida; Câmbio manual.

Ônus/recurso/causa
pendente: Débitos no DETRAN

Localização do bem  Rua André Vidal de Negreiros, 204, Centro, Goiana/PE

Valor:  R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em 05/10/2022.

Depositário:  José Batista de Vasconcelos

E para que chegue o presente EDITAL ao conhecimento dos executados e de terceiros interessados, a fim
de que não possam, no futuro, alegar ignorância, serão publicados na forma da lei e afixados no local de
costume. Expedido nesta cidade de Goiana (PE), na data da assinstura eletrônica. Eu, Andréa Rangel de
Siqueira Britto Lundgren, analista judiciária, digitei, eu, Fernanda Karla Rodrigues de Miranda, Diretora
de Secretaria, conferi o presente edital, o qual será subscrito pela MM. Juíza Federal.

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA TAVARES DANTAS, JUIZ FEDERAL/
JUDICIÁRIA, em 04/11/2022, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 3070333 e o
código CRC E3DC96D1.

ANEXO I – LISTA DE ENDEREÇOS ELETRÔNICOS E TELEFONES DA VARA

 

UNIDADE ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

25ª Vara Federal atendimentovara25@jfpe.jus.br (81)3351-2000
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